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Nghiên cứu phục tráng giống vừng đen Long An 
ThS. Phạm Thị Phương Lan 

 
1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Vừng là loại thực phẩm chứa nhiều dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe. Hàm lượng dầu trong 
hạt vừng rất cao (45-55 %), chỉ số iot trong dầu vừng đạt 111, hàm lượng vitamin E và can xi 
cao. Thành phần axit hữu cơ của dầu vừng chứa nhiều xít béo chưa no oleic (C18H34O2) và 
linoleic (C18H32O2), trong dầu vừng còn chứa các chất sesamolin, antioxidants và sesamin là chất 
ngăn cản quá trình oxy-hóa, vì thế ngoài giá trị làm thực phẩm, dầu vừng còn để chữa bệnh, sản 
xuất mỹ phẩm. 

Diện tích vừng cả nước là 47,1 ngàn ha, khu vực phía Nam là 33,6 ngàn ha (71,3 %), có 
ba vùng trồng vừng lớn trong cả nước, bao gồm Bắc Trung Bộ (10,6 ngàn ha), Duyên Hải Nam 
Trung bộ (17,4 ngàn ha) và Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) (9,4 ngàn ha). Năng suất vừng 
trung bình cả nước là 6,60 tạ/ ha, năng suất vừng ở ĐBSCL cao nhất (10,9 tạ/ha) (Số liệu thống 
kê, 2010).  

Vừng được trồng ở Long An chủ yếu là giống vừng đen, chiếm khoảng 80 % diện tích. 
Năng suất vừng Long An rất thấp, bình quân là 550 kg/ ha (số liệu thống kê, 2010). Ngoài do về 
điều kiện đất đai trồng vừng ở Long An là đất xám bạc màu, thiếu nguồn nước tưới còn do kỹ 
thuật canh tác vừng lạc hậu, theo tập quán quảng canh là chính. Trong những năm gần đây giá 
vừng tăng mạnh, nhiều nông dân đã mở rộng diện tích trồng vừng, tuy nhiên do nguồn giống kém 
chất lượng, và việc đầu tư sản xuất chưa hợp lí, dẫn đến năng suất và hiệu quả sản xuất chưa cao, 
xuất phát từ vấn đề trên chúng tôi đề xuất và thực hiện đề tài “Phục tráng và xây quy trình thâm 
giống vừng đen địa phương trên vùng đất xám bạc màu Long An”. 
 Mục đích:  

 - Phục tráng giống vừng đen địa phương đạt năng suất >= 800 kg/ha, có hàm lượng dầu 
cao và thích nghi với vùng đất xám. 
 - Xây dựng quy trình kỹ thuật canh tác vừng đạt năng suất >= 800 kg/ha, tăng hiệu quả 
kinh tế từ 10-15 % so với kỹ thuật của nông dân.  

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
2.1 Vật liệu nghiên cứu 
-  Các dòng vừng đen địa phương thu thập tại Đức Huệ 
-  Phân hóa học (urea: 46 % N; super lân: 16 % P2O5 và kaliclorua: 60 % K2O), phân hữu cơ 

sinh học (HCSH) Komix (2 % N: 4 % P2O5: 2 % K2O: 12 % C).  

2.2 Phương pháp nghiên cứu 
2.2.1 Phương pháp điều tra và thu thập số liệu 

- Thu thập và tham khảo các tài liệu, số liệu sản xuất và nghiên cứu có liên quan.  
- Phương pháp điều tra nông hộ theo phiếu câu hỏi sọan sẵn: thực hiện tại 02 xã trồng 

nhiều vừng là Mỹ Thạnh Đông và Bình Hòa Bắc, huyện Đức Huệ; xã An Ninh Đông và Tân Mỹ,  
huyện Đức Hòa, tổng số mẫu điều tra là 100 hộ. 

- Sử dụng phương pháp PRA (Participatory Rapid Appraisal): thu thập thông tin 03 nhóm, 
Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện Đức Hòa, Đức Huệ) và Trung tâm Khuyến nông Long An. 
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 Số liệu thu thập: diện tích, năng suất, sản lượng vừng, quá trình áp dụng các kỹ thuật canh 
tác trong sản xuất. Điều kiện đất đai, nguồn nước, khả năng thâm canh, mở rộng diện tích và kế 
hoạch phát triển vừng của địa phương và của hộ;  
2.2.2 Phương pháp phục tráng giống vừng 
Áp dụng và tham khảo theo: 

Hình 1. Sơ đồ phục tráng giống trong sản xuất 
 
Vụ thứ nhất (G0) : Gieo và chọn lọc trên ruộng vật liệu khởi đầu diện tích 2000 m2.  
- Đánh giá và chọn cá thể ở ruộng: căn cứ vào bản tính trạng giống gốc, chọn 500 cá thể.  
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- Đánh giá và chọn trong phòng: chọn các cá thể có chiều cao cây; số cành/ cây; số quả chắc/ 
cây, số hạt/quả, khối lượng 1000 hạt và năng suất nằm trong khoảng giá trị trung bình ± độ lệch 
chuẩn ( sX  ) 

Vụ thứ hai (G1):  Gieo hạt của mỗi cá thể G0 thành từng dòng, cứ 20 dòng có một đối chứng, 
diện tích 5 m2/ dòng. 

- Đánh giá và chọn dòng ngoài đồng: căn cứ vào bản tính trạng chọn dòng đạt yêu cầu. 
- Đánh giá và chọn dòng trong phòng: chọn các dòng có giá trị trung bình chiều cao cây, số 
nhánh, số quả/cây, số hạt/quả, khối lượng 1000 hạt và năng suất nằm trong khoảng sX  . 

Vụ Thứ 3 (G2) So sánh năng suất và nhân sơ bộ các dòng phục tráng: 
- Tiếp tục so sánh và chọn lọc các dòng đạt yêu cầu như thực hiện ở vụ G1. 
- Đánh giá và chọn lọc các dòng có tính chống chịu bệnh héo cây (Rhizoctonia sp.; Pythium sp. 
Fusarium sp.), sâu ăn tạp (Spodoptera litura) và sâu xanh da láng (Spodoptera exigua). Áp dụng 
phương pháp đánh giá và phân cấp sâu bệnh, Cục BVTV (1995), chọn các dòng có tính chống 
chịu cao.  

- Đối với bệnh héo cây: tính tỷ lệ bệnh và đánh giá theo 5 cấp, cấp 1: không có cây bị chết; 
Cấp 2: có từ 1- 10 % số cây bị chết; Cấp 3: có từ  11- 25 % số cây bị chết; Cấp 4: có từ  26- 50 % 
số cây bị chết và Cấp 5: có > 50 % số cây bị chết. 

- Đối với sâu ăn tạp và sâu xanh da láng: xác định tỷ lệ cây bị hại và đánh giá theo 5 cấp: Cấp 
1: không bị sâu phá; Cấp 2: có từ 1- 10 % cây hoặc các bộ phận của cây bị sâu phá; Cấp 3: có từ  
10-25 %; Cấp 4: có từ  25-50 % và Cấp 5: có >50 %. 
   - Đánh giá tính chống chịu hạn: theo qui trình do các tác giả Lê Trần Bình và Lê Thị Muội 
(1998): gieo trồng 20 cây giống mỗi dòng G2 trong từng chậu có đường kính 35 cm, cao 40 cm, 
mỗi chậu chứa 6 kg đất. Phân bón: 4,5 g HCSH, 3,2 g urea, 5,6 g super lân và 1,8 g kali/ chậu, 
ngưng tưới và che mưa liên tục trong 9 ngày, đếm số cây bị héo, và đánh giá tính chịu hạn theo 
hệ thống thang điểm 5 cấp. Cấp 1- rất chịu hạn: toàn bộ cây không bị héo; Cấp 2 - chịu hạn: có từ 
1-10 % bị héo; Cấp 3 - chịu hạn vừa: có từ 11-25 % số cây bị héo; Cấp 4 - kém chịu hạn: có từ 
26-50 % số cây bị héo và Cấp 5: rất kém chịu hạn: có > 50 % số cây bị héo. 

- Phân tích hàm lượng dầu các dòng G2.  
- Kiểm định dòng và hỗn thành giống siêu nguyên chủng. 

2.2.3 Nghiên cứu xây dựng quy trình kỹ thuật   
Phương pháp bố trí thí nghiệm đồng ruộng:  

Thí nghiệm 1. Ảnh hưởng của phương pháp và mật độ gieo sạ đến sinh trưởng và năng suất vừng. 
Thí nghiệm  2 yếu tố, bố trí theo kiểu lô phụ, yếu tố trong lô chính là 2 phương pháp gieo 

sạ là sạ hàng và sạ lan; yếu tố trong lô phụ là 5 mật độ trồng 1.000 ngàn; 167 ngàn; 111 ngàn; 83 
ngàn và 67 ngàn cây/ ha, tương ứng với khoảng cách: 10 x 10 cm; 20 x 30 cm; 30 x 30 cm; 40 x 
30 cm và 50 x 30 cm (cây x hàng) theo phương pháp sạ hàng và 10 cm, 25 cm, 30 cm, 35 cm và 
40 cm (cây cách cây) theo phương pháp sạ lan. Diện tích ô 30 m2, lặp lại 3 lần, diện tích thí 
nghiệm là 4000 m2, thực hiện trong vụ Đông Xuân 2010-2011.  

Phương thức thực hiện: đối với sạ hàng, vừng gieo theo hàng và theo từng nghiệm thức, 
từ 3-5 hạt/ hốc, sau tỉa còn để lại 1 cây/ hốc; đối với sạ lan, vừng được sạ với lượng giống 3 kg/ 
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ha, khi được 10 ngày tuổi tiến hành tỉa thưa để xác lập mật độ (cây cách cây) theo nghiệm thức 
thí nghiệm. 

Thí nghiệm 2. Ảnh hưởng của chế độ tưới đến sinh trưởng năng suất vừng  
Thí nghiệm bố trí theo kiểu khối hoàn toàn ngẫu nhiên, 5 nghiệm thức: i) Không tưới suốt 

vụ (tập quán cũ); ii) Tưới 2 lần/ vụ vào lúc bắt đầu ra hoa (25 ngày sau gieo - NSG) và đậu quả 
(40 NSG); iii) Tưới 3 lần/ vụ: 25 NSG, 40 NSG và giai đoạn vào hạt (50 NSG); iv) Tưới 4 lần/ 
vụ: 25 NSG, 40 NSG, 50 NSG và thời kỳ chín (65 NSG); và v) Tưới 5 lần/ vụ, vào các thời kỳ 
cây con (10 NSG); 25 NSG, 40 NSG, 50 NSG và 65 NSG. Diện tích ô thí nghiệm 200 m2, lặp lại 
3 lần. 

Phương pháp tưới: tưới bằng ống dây vào rãnh, lượng nước cho 01 ô thí nghiệm 200 m2 là 
20 phút/ lần tưới, tương đương với 1,8 m3/ ha/lần tưới. Thí nghiệm thực hiện trong vụ Xuân Hè 
2011. 

 Thí nghiệm 3: Ảnh hưởng của mức bón phối hợp lân và kali trên nền phân hữu cơ sinh 
học đến sinh trưởng và năng suất vừng  

Thí nghiệm 2 yếu tố được bố trí theo kiểu lô phụ, yếu tố trong lô chính là bón 300 kg 
phân HCSH/ ha và không bón HCSH, các nghiệm thức trong lô phụ là 9 mức bón phối hợp giữa 
lân và kali (3 mức lân x 3 mức kali). Nền phân đạm cho thí nghiệm là 90 kgN/ha. Thí nghiệm 
thực hiện trong vụ Xuân Hè 2011. Các nghiệm thức gồm: 

i) 40P2O5:40K2O; vi) 60 P2O5:80 K2O; 
ii) 40 P2O5: 60 K2O; vii) 80 P2O5: 40 K2O; 

iii) 40 P2O5:80 K2O;  viii) 80 P2O5: 60 K2O; 
iv) 60 P2O5:40 K2O; ix) 80 P2O5: 80 K2O; 

v) 60 P2O5:60 K2O; x) 41 N:51 P2O5:19 K2O kg/ ha (đối chứng) 
Các chỉ tiêu thu thập và theo dõi: 
- Chỉ tiêu chung: Các đặc tính nông học như chiều cao cây, số nhánh/ cây, số quả/ cây, số hạt/ 
quả, khối lượng 1000 hạt và năng suất. 
- Đối với thí nghiệm phân bón và tưới nước, ngoài chỉ tiêu chung còn đánh giá hiệu quả sản xuất: 
tổng thu; tổng chi, giá thành; tỷ suất lợi nhuận. 

2.2.4 Xây dựng mô hình và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật  
Xây dựng mô hình: 
- Kỹ thuật áp dụng trong mô hình: sử dụng giống mới được phục tráng ĐH -1; sạ thưa với mật độ 
cây cách cây 20-30 cm; phân bón 90N:40P2O5: 60K2O (kg/ha), có sử dụng phân hữu cơ; áp dụng 
chế độ tưới nước hiệu quả và quản lý sâu bệnh hại tổng hợp v.v. 
Chuyển giao tiến bộ kỹ thuật: tập huấn 2 lớp cho 100 lượt người và tổ chức hội thảo đầu bờ cho 
100 lượt người tham dự. 
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3.  KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI 
3.1 Kết quả điều tra tình hình sản xuất vừng tại địa phương 

3.1.1 Tình hình sản xuất vừng trong vùng 
Tại Đức Huệ, số liệu bảng 1 cho thấy – trong số những cây trồng cạn chủ lực đang được 

gieo trồng trong huyện thì vừng có diện tích cao nhất, năm 2008 diện tích gieo trồng vừng toàn 
huyện đạt 996 ha. Tuy nhiên, do đất bạc màu, nghèo dinh dưỡng và khả năng thâm canh hạn chế 
nên năng suất các cây trồng cạn đều thấp, và năng suất vừng trung bình chỉ đạt 4,7 tạ/ ha. Có 7/11 
xã và thị trấn trong huyện có trồng vừng, trong đó có 3 xã trồng nhiều là Mỹ Thạnh Bắc (225 ha), 
Bình Hòa Bắc (208 ha), Mỹ Quý Tây (290 ha). Tại Đức Hòa, diện tích vừng chỉ đạt 125 ha, thấp 
nhất so với các cây trồng cạn như ngô, lạc, mía. Trước đây vừng được trồng dọc theo tỉnh lộ 823, 
825 kéo dài từ các xã Lộc Giang, An Ninh Đông, Tân Mỹ, thị Trấn Hậu Nghĩa, Đức Lập Thượng, 
hiện nay do quá trình đô thị hóa diễn ra khá mạnh do vậy diện tích vừng ngày càng thu hẹp.   

Bảng 1. Tình hình sản xuất các cây trồng cạn ngắn ngày tại huyện Đức Huệ , Đức Hòa năm 2008 

 
Cây trồng 

 

Đức Huệ Đức Hòa 
Diện tích 
gieo trồng 

(ha) 

Năng suất 
(tạ/ha) Sản lượng 

(tấn) 

Diện tích 
gieo trồng 

(ha) 

Năng suất 
(tạ/ha) Sản lượng 

(tấn) 

Mía 916,0 630,0 57,708 1.324 545,5 72,230
Lạc 102,0 28,2 287,60 6.682 28,99 19.373 
Ngô 607,5 65,0 3.948,0 3.526 41,63 14.680 
Vừng 996,0 4,7 468,12     125 4,50 5,625 
Nguồn: Phòng nông nghiệp huyện Đức Huệ, Đức Hòa năm 2009 

3.1.2 Hiện trạng kỹ thuật canh tác vừng 
 Vừng được trồng ở Đức Huệ và Đức Hòa, Long An theo công thức luân canh Vừng ĐX 
(Đông Xuân) Lúa HT (Hè Thu) – Lúa TĐ (Thu Đông), một số ít trồng theo công thức Lúa ĐX- 
Vừng XH- Lúa HT, với giống vừng đen chiếm 80% diện tích, vừng vàng khoảng 10%, một số ít 
là vừng trắng V6. Trải qua thời gian canh tác lâu dài cùng với các biện pháp không phù hợp, 
giống vừng đen hiện nay đã bị thoái hóa, giống vừng đen chỉ đạt 70% độ thuần, tỷ lệ lẫn tạp cao, 
trong đó chủ yếu là lẫn tạp sinh học ở vừng đen là 31,5% (bảng 2). 

Bảng 2. Tình trạng chất lượng giống vừng đen địa phương 
TT Đặc tính Hình thức Số hộ và mẫu 

điều tra Tỷ lệ (%) 

1 Nguồn gốc 
Mua trôi nổi tại chợ 
Tự để giống 
Mua cơ sở nhân giống 

84 
24 

2 

70,0 
20,0 

2,4 

2 Độ thuần 
Lớn nhất 
Nhỏ nhất 
Trung bình 

10 
5 
5 

75 
60 
70 

3 Lẫn tạp 
Tổng số (TB) 
Cơ giới 
Sinh học 

20 
20 
20 

31,5 
4,0 

27,5 

4 Số múi/ quả 
Lớn nhất 
Nhỏ nhất 
Trung bình 

2 
5 
7 

10 
1 
5 

Ghi chú: số mẫu điều tra 120; số mẫu giống thu thập  là 20 
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 Nguồn gốc giống: chủ yếu sử dụng vừng thương mại làm giống, có 84 % nông dân mua 
giống tại chợ, 24 % tự để, 2 % mua tại công ty giống.  

Năng suất vừng trong vùng điều tra trung bình đạt 500 kg/ha. Năng suất vừng tương quan 
thuận với mức độ đầu tư thâm canh, có 55,0 % số hộ năng suất đạt trên 500 kg/ha, gieo với mật 
độ 7 kg hạt giống/ha và bón 41 kg N, 53 kg P2O5 :6 kg K2O/ha; có 30% số hộ đạt 350 kg/ha, gieo 
sạ dày (9 kg hạt giống/ha), bón phân ít (30 kg N, 40 kg P2O5:10 kg K2O/ha); và chỉ có 15 % số hộ 
có năng suất gần 900 kg/ha, áp dụng sạ thưa (4 kg giống/ha) và bón phân khá hợp lý (100 kg N, 
40 kg P2O5 và 60 kg K2O/ha, như vậy mật độ sạ và mức độ đầu tư phân bón ảnh hưởng nhiều đến 
năng suất (bảng 3). Một số biện pháp kỹ thuật chính được áp dụng tại địa phương trình bày ở 
bảng 4. 

Bảng 3. Mật độ gieo sạ, mức đầu tư phân bón và năng suất vừng   

Nhóm hộ % hộ 
điều tra 

Lượng 
giống gieo 

(kg/ha) 

Mức đầu tư phân bón (kg/ha) Năng suất 
(kg/ha) N P2O5 K2O 

Năng suất cao 15,0 4 102 63 64 883 
Năng suất TB 55,0 7 31 53 6 542 
Năng suất thấp 30,0 9 29 40 9 347 
TB chung  7±2 44±39 51±40 19±35 552±239 
Nguồn: số liệu điều tra năm 2009 
Bảng 4. Một số biện pháp kỹ thuật canh tác chính áp dụng trong nông hộ 

Biện pháp canh tác Thời gian và kỹ thuật thực hiện 
1. Thời vụ        - ĐX là vụ chính, bắt đầu từ 15/11 đến 05/12;  vụ XH trồng trong tháng 2. 
2. Chuẩn bị giống - Yêu cầu giống có thời gian sinh trưởng 75-80 ngày; chủ yếu là vừng đen 

- Nguồn giống: mua tại chợ, trao đổi, tự để  
3. Chuẩn bị đất - Gom sạch sạch rơm hoặc rải rơm đốt; làm đất, đào rãnh thoát nước cách 

từ 6-8 m 
4. Gieo sạ và tỉa 
dặm 

- Mật độ 7-10 kg hạt giống/ ha, trộn hạt giống với đất bột, phân hữu cơ sạ 
cho đều, ít hoặc không tỉa. 

5. Phòng trừ cỏ dại - 20% hộ không trừ cỏ; 45% không dùng hóa chất, 27% dùng hóa chất và 
20% làm cỏ bằng tay. 

6. Bón phân - Lượng bón trung bình: 41 N:50P2O5:10 K2O/ha; chỉ bón lót, dùng phân 
bón lá cuối giai đoạn. 

7. Tưới nước - 80% số hộ không tưới; từ 15-20% tưới 1-4 lần/vụ. 
8. Phòng trừ sâu 
bệnh 

- Chủ yếu là sâu keo, sâu xanh, sâu cuốn lá, sâu xám khi cây mới mọc, 
sâu sa khi có quả sử dụng sát trùng đan, regent, fastac… 
- Bệnh chết cây con, sử dụng derozal, rovral, validacin 

9. Thu hoạch  - Cắt bằng liềm, gom đống, phơi 1 tuần và rũ hạt 3-5 lần/vụ, rê bằng quạt 
điện. 

10. Tiêu thụ sản phẩm - Bán ngay sau thu hoạch, giữ giống – phơi khô, đựng trong bao nilon 

3.1.3 Hiệu quả sản xuất vừng tại địa phương 
Phân tích hiệu quả sản xuất vừng, bảng 5 và sơ đồ 2 cho thấy: năng suất vừng ĐX cao (552 
kg/ha) hơn năng suất XH (470 kg/ha). Chi phí sản xuất vừng ĐX là 5,09 tr.đ/ha và vụ XH là 5,69 
tr.đ/ha, trong đó chi lao động chiếm khoảng 43,9-47,8%, chi phân bón 30,4-36,2% và chi BVTV 
không đáng kể (5,62-6,32 %). Tổng thu nhập trồng vừng đạt gần 13 tr.đ/ha, lãi thuần vụ ĐX đạt 
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gần 7,8 triệu đồng/ ha, hiệu quả đầu tư khoảng 2,5 lần. Vụ XH cho tổng thu nhập gần 11 tr.đ/ha, 
lãi thuần đạt trên 5,1 tr.đ /ha và hiệu quả đầu tư đạt 1,9 lần. 

Bảng 5. Năng suất và hiệu quả sản xuất vừng năm 2008. 

Vụ sản 
xuất 

Năng 
suất 

(kg/ha) 

Tổng 
thu 

(tr.đ/ha) 

Chi phí (tr.đ/ha) Lãi thuần 
(tr.đ/ha) 

Tỷ lệ 
thu/chi Tổng 

chi 
Phân 
bón BVTV Lao 

động 
ĐX 552 12,85 5,09 1,83 2,42 0,32 7,75 2,52 
HT 470 10,81 5,69 1,73 2,50 0,32 5,11 1,90 

Nguồn: số liệu điều tra năm 2009 

 
Nguồn: số liệu điều tra năm 2009 

Hình 2. Cơ cấu chi phí trong sản xuất vừng vụ Đông Xuân 2008-2009 và Xuân Hè 2010 

Đối với những khó khăn, trở ngại trong sản xuất vừng: nhìn chung, có khá nhiều khó khăn, 
nhưng đại đa số nông dân cho rằng giống lẫn tạp, sâu bệnh hại, thị trường không ổn định, điều 
kiện sản xuất khó khăn như đất xấu, khả năng tưới hạn chế, thiếu vốn, thiếu lao động, thiếu thông 
tin là những khó khăn chính (bảng 6). 

Bảng 6. Một số khó khăn trở ngại đối với sản xuất vừng 

STT Những khó khăn % số hộ 
1 Giống lẫn tạp, năng suất thấp 85 
2 Sâu/ bệnh hại 12 
3 Đất xấu/ thiếu đất 10 
4 Giá bán sản phẩm thấp/ tiêu thụ sản phẩm khó 70 
5 Giá vật tư (phân, thuốc BVTV) cao 75 
6 Khả năng tưới hạn chế 14 
7 Thiếu vốn sản xuất 72 
8 Thiếu lao động 80 
9 Thu hoạch khó khăn 21 

10 Thiếu thông tin về kỹ thuật, thị trường 67 
11 Khác 55 

Nguồn: Số liệu điều tra năm 2009, số mẫu điều tra là 120 
3.2 Kết quả phục tráng giống  
3.2.1 Kết quả chọn lọc cá thể trên ruộng vật liêu khởi đầu vụ G0 (vụ thứ nhất)  

Nhìn chung, trên ruộng vật liệu khởi đầu, các cá thể phân ly khá mạnh, thể hiện khá đa 
dạng về dạng hình, màu sắc, số lượng, có thể phân thành các nhóm chính:  
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- Cây rất cao - lóng thưa; cây thấp trung bình - lóng ngắn; hoặc cây rất thấp. 
- Cây phân cành mạnh - mang từ 1 quả/ nách lá. 

- Cây ít phân cành - mang 1 quả/ nách lá. 
Số múi/ quả khá đa dạng, ngay trên một cây, quả đính ở vị trí khác nhau cũng có số múi 

khác nhau, đa số quả ở vị trí phần giữa thân có số múi nhiều hơn so với phần ngọn. 
 Từ khi vừng có 2 lá thật cho đến trước khi thu hoạch, dựa vào bản mô tả tính trạng giống 
gốc đã có 700 cây (cá thể) được chọn lọc, với các đặc trưng chính hình dạng thân có bốn cạnh, 
màu xanh nhạt, không có lông, phân nhánh mạnh, thời gian ra hoa tập trung, đốt ngắn, chiều cao 
đóng quả thấp (=<30 cm), lá màu xanh đậm, cuống lá xanh vàng, mỏ quả tròn, quả có từ 4-6 múi. 
Tất cả các cá thể được chọn lọc đều có cùng thời gian bắt đầu ra hoa từ 23 ngày và cùng thời gian 
chín 80 ngày.  
 Đánh giá 700 cá thể về các chỉ tiêu chiều cao cây, số nhánh/ cây, số quả/ cây, số hạt/ quả, 
khối lượng 1000 hạt và năng suất, bảng 7 cho thấy: 

Chiều cao cây của 700 cá thể chọn lọc trung bình là 100,6 cm, độ lệch chuẩn so với giá trị 
trung bình là 6,90. Các cá thể có chiều cao trong khoảng từ 93,7-107,5 đều gần với giá trị trung 
bình của quần thể đã được chọn lọc.  

Số nhánh/ cây trong quần thể biến thiên khá lớn, từ 4-22 nhánh, trung bình 10 nhánh, với độ 
lệch chuẩn 2,50. Các cá thể có số nhánh trung bình trong khoảng 8-12 đã được chọn lựa.  

Số quả/ cây biến động từ 58-148 quả/ cây, trung bình đạt 94,9, với độ lệch chuẩn là 18,9. 
Các cá thể có số quả trung bình/ cây nằm trong khoảng 76-114 quả đều gần với giá trị trung bình 
của quần thể và đã được chọn lọc.  
 Số hạt/ quả biến động lớn từ 73,1-133,3 hạt/ quả, trung bình là 100,5, độ lệch chuẩn là 9,60. 
Các cá thể có số hạt/ quả từ 91-110 đều thỏa mãn điều kiện chọn lọc. 
 Khối lượng 1000 hạt của quần thể biến thiên từ 2,60-3,30 g. Các cá thể có khối lượng 1000 
hạt nằm trong khoảng X  ± s, tức là từ 2,70-3,00 g đã được chọn lựa. 
 Năng suất của các cá thể đạt từ 10,3-34,4 g/ cây, trung bình đạt 18,4 g/ cây (tương ứng với 
1233 kg/ ha). Các cá thể có năng suất nằm trong khoảng từ X  đến X + s, tức là có năng suất từ 
18,4 – 28,7 g (tương ứng với 1233-1923 kg/ ha) đã được lựa chọn.  

Bảng 7. Sự biến động của các tính trạng sinh trưởng giống vừng đen địa phương ở thế hệ 
G0 và tiêu chuẩn lựa chọn, vụ  Đông Xuân 2009-2010 

Tính trạng Trị số trung 
bình X  

Cao nhất Thấp 
nhất 

Độ lệch 
chuẩn 

(s) 

Cá thể được 
chọn 
X ± s 

Cao cây (cm) 100,6 119,0 80,0 6,90 93,7-107,5 
Số nhánh/ cây 10,0 22,0 4,00 2,50 7,5-12,5 
Số quả/ cây 94,9 148,0 58,0 18,9 76,0-114,0 
Số hạt/ quả 100,5 133,3 73,1 9,60 91,0-110,1 
KL. 1000 hạt (g) 2,80 3,30 2,60 0,10 2,70-3,00 
Năng suất (g/cây) 18,4 34,4 10,3 9,60 18,4-28,7 

 Như vậy, hội tụ đầy đủ các điều kiện về chiều cao cây, số nhánh; số quả/ cây; số hạt/ quả; 
khối lượng 1000 hạt sau vụ G0 đã có 500 cá thể đã được lựa chọn. 
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3.2.2 Kết quả chọn lọc dòng thế hệ G1 (vụ thứ 2)  
 Ở vụ G1, gieo 500 cá thể đã được chọn lọc từ vụ G0 thành 500 dòng liên tiếp, loại bỏ triệt 
để những dòng có cây khác dạng, dòng chống chịu kém với điều kiện ngọai cảnh để chọn lựa. 
Trước thu hoạch đã có 126 dòng được chọn. Thu hoạch và chọn lọc qua đánh giá các tính trạng 
số lượng, kết quả được trình bày ở bảng 8 và 9.  

 Chiều cao cây 126 dòng ở thế hệ G1 trung bình đạt 91,1 cm. Độ lệch chuẩn so với giá trị 
trung bình là 5,45 cm, các dòng có chiều cao cây nằm trong khoảng từ 85,7-96,6 cm đã được lựa 
chọn. 
 Số nhánh/ cây trung bình của 126 dòng G1 đạt 5,06 nhánh. Các dòng có số nhánh nằm 
trong khoảng 4,57-5,55 đã được lựa chọn (bảng 8) 
 Bảng 8. Sự biến động của các tính trạng sinh trưởng giống vừng đen ở thế hệ G1 (vụ thứ 2), vụ 
Xuân Hè 2010  

Trị số 
Quần thể G1 (n = 126) Đối chứng (n = 25) 

Chiều cao cây 
(cm) 

Số nhánh/ 
cây 

Chiều cao cây 
(cm) 

Số nhánh/ 
cây 

Trung bình 91,1 5,06 109,6 3,21 
Cao nhất 106,2 6,70 130,8 4,80 
Thấp nhất 75,3 4,10 80,4 2,40 
Độ lệch chuẩn (s) 5,45 0,49 9,56 0,76 
CV (%) 5,98 9,66 8,72 23,70 
(X + s)- (X-s) 96,6-85,7 5,55-4,57 - - 

  Phân tích các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất như số quả/ cây, số hạt/ quả, khối 
lượng 1000 hạt và năng suất của 126 dòng G1, kết quả cho thấy: Nhìn chung vụ G1 diễn ra trong 
vụ Xuân- Hè, trong điều kiện có nhiệt độ cao và ánh sáng mạnh nên năng suất và các yếu tố cấu 
thành năng suất của vừng không cao so với vụ Đông Xuân.  
         Chỉ tiêu số quả/ cây của các dòng ở thế hệ G1 chỉ đạt trung bình 68,1 quả/ cây. Các dòng có 
số quả trong khoảng từ 63,3- 72,8 đã được lựa chọn. Các dòng đối chứng có số quả trung bình 
thấp hơn (58,1). Độ lệch chuẩn và hệ số biến động (%) ở các dòng chọn lọc là 4,70 và 6,96 % 
tương ứng, thấp hơn so với đối chứng (8,0 và 13,7 %). 
 Số hạt/ quả của 126 dòng vụ G1 đạt trung bình đạt 95,6 hạt/ quả, các dòng có số hạt/ quả 
nằm trong khoảng từ 90-101 đã được lựa chọn. Các dòng đối chứng có số hạt/ quả là 92,3. Độ 
lệch chuẩn và hệ số biến động (%) của các dòng phục tráng là 5,46 và 5,72 %, ổn định hơn so với 
các dòng đối chứng (6,3 và 6,82 %).  
 - Khối lượng 1000 hạt ít có sự biến động, ở các dòng G1 đạt 2,79 g/ 1000 hạt, các dòng có 
khối lượng 1000 hạt từ 2,71-2,86 đã được lựa chọn. Các dòng đối chứng có khối lượng 1000 hạt 
biến thiên khá lớn từ 2,59-3,01g. 

 - Năng suất trung bình của các dòng G1 đạt 840 kg/ ha, biến thiên từ 502-1014 kg/ha, độ 
lệch chuẩn là 113,0. Các dòng có năng suất nằm trong khoảng trung bình đến X  + s (từ 840- 953 
kg/ha) đã được lựa chọn. Các dòng đối chứng có năng suất trung bình thấp hơn (735 kg/ ha), mức 
độ biến thiên lớn hơn (463,5-1026 kg/ ha). Độ lệch chuẩn và trị số CV (%) của các dòng đối 
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chứng tương ứng là 127,8 và 17,4 %, lớn hơn khá rõ so với các dòng chọn lọc (113 và 13,4 %) 
(bảng 13). 

- Kết quả vụ G1 đã chọn được 30 dòng có số quả/cây đạt từ 63,3-72,8 quả, số hạt/quả từ  90,1-
100,1, khối lượng 1000 hạt từ 2,71-2,86 và năng suất từ 919-953 kg/ha (bảng 9). 

Bảng 9. Sự biến động của các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất của giống vừng đen ở thế 
hệ G1 (vụ thứ 2), vụ Xuân Hè 2010  

Trị số Số quả/ 
cây 

Số hạt/ 
quả 

KL. 1000 hạt 
(g) 

Năng suất 
(kg/ha) 

Quần thể G1 (n=126) 
Trung bình 68,1 95,6 2,79 840 
Cao nhất 78,9 108,2 2,98 1014 
Thấp nhất 58,0 76,1 2,62 502 
Độ lệch chuẩn(s) 4,70 5,46 0,08 113,0 
CV (%) 6,96 5,72 2,69 13,4 
(X + s)- (X-s) 72,8-63,3 101,1-90,1 2,86-2,71 953-727 
Các dòng chọn lọc (n=30) 
Trung bình 67,4 94,8 2,79 919,0 
Cao nhất 72,8 100,1 2,86 953,0 
Thấp nhất 63,3 90,1 2,71 887,0 
Độ lệch chuẩn(s) 3,28 2,98 0,05 21,17 
CV (%) 4,87 3,14 1,83 2,30 
Các dòng đối chứng (n=25) 
Trung bình 58,1 92,3 2,78 735 
Cao nhất 68,2 103,2 3,01 1026 
Thấp nhất 45,2 82,1 2,59 463,5 
Độ lệch chuẩn(s) 8,0 6,30 0,12 127,8 
CV (%) 13,7 6,82 4,45 17,4 

 
3.2.3 Kết quả chọn lọc dòng ở thế hệ G2 (vụ thứ 3)  

Quá trình chọn lọc được thực hiện tương tự như vụ G1, ngoài ra còn kết hợp chọn lọc các 
dòng có tính chống chịu sâu bệnh, tính chịu hạn và phân tích hàm lượng dầu. Kết quả sau vụ G2 
(vụ thứ 3), đề tài đã chọn lọc được 17 dòng. Đặc tính của 17 dòng vụ G2, kết quả bảng 10 cho 
thấy: chiều cao cây biến thiên từ 114,5-122,3 cm, số quả/ cây từ 115,6-126,1, số hạt/ quả từ 
108,3-116,8, khối lượng 1000 hạt từ 2,75-2,95 g và năng suất trung bình 1257 kg/ ha, biến thiên 
từ 1223- 1287 kg/ ha. Các dòng chọn lọc đều có ưu thế vượt trội và có độ thuần cao hơn đối 
chứng.  

Khả năng chống chịu sâu bệnh và chống chịu hạn các dòng chọn lọc cũng cao hơn đối 
chứng, cụ thể: trong 17 dòng chọn lọc có 06 dòng không bị chết cây (tính kháng cao nhất – cấp 1) 
và có 11 dòng kháng cấp 2, các dòng đối chứng tính chống chịu bệnh với bệnh héo cây thấp hơn, 
đa số ở cấp 3. Tính chống chịu sâu ăn lá, đa số các dòng chống chịu ở cấp 3, đối chứng ở cấp 4-5. 
Tính chịu hạn, 15 dòng chọn lọc chịu hạn cấp 2 và 2 dòng chịu hạn cấp 3, trong khi các dòng đối 
chứng chịu hạn cấp 3-5. Hàm lượng dầu trung bình của các dòng đạt 48,78 %, biến động từ 47,11 
% - 48,94 %, đối chứng có hàm lượng dầu thấp, 45,38 %. 
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 Mười bảy (17) dòng chọn lọc cũng đã được kiểm nghiệm đã đạt độ thuần 99,9 % (Trung 
tâm Khảo kiểm nghiệm Giống và Sản phẩm cây trồng Quốc Gia) công nhận đã đủ tiêu chuẩn hỗn 
dòng tạo thành giống siêu nguyên chủng có tên gọi là ĐH-1. 
Bảng 10. Đặc tính nông học chính của 17 dòng vừng đen sau chọn lọc vụ G2 

Trị số 
Cao 
cây 
(cm) 

Số 
quả/cây 

K. lượng 
1000 hạt 

(g) 

Năng 
suất 

(kg/ha) 

Bệnh 
héo cây 

(%) 

Kháng 
sâu ăn 

lá 
(cấp) 

Tính 
chịu 
hạn 

(cấp) 

Hàm 
lượng 
dầu  
(%) 

Các dòng chọn lọc (n=17) 
T.bình 117,2 121,2 2,81 1257 1-2 3 3 48,78 
Cao nhất 122,3 126,1 2,95 1287 2 3 3 49,84 
Thấp nhất 114,5 115,6 2,75 1223 1 2 2 47,11 
Các dòng đối chứng (n=10) 
T.bình 135,8 116,1 2,68 951 3 4-5 3 45,38 
Cao nhất 157,0 145,0 2,85 1,112 4 5 4 45,93 
Thấp nhất 112,0 85,0 2,46 774 2 4 2 44,56 

 
3.3 Kết quả nghiên cứu quy trình kỹ thuật 
3.3.1 Ảnh hưởng của mật độ và phương pháp gieo sạ khác nhau đến sinh trưởng và năng 

suất vừng 
Kết quả bảng 11, 12 và 13 cho thấy: trong 2 phương pháp gieo sạ, sạ hàng và sạ lan đều 

không ảnh hưởng khác biệt đến các chỉ tiêu sinh trưởng, các yếu cấu thành năng suất và năng 
suất. Nhìn chung ở mật độ sạ càng dày, cây càng thấp, ít phân nhánh và cho năng suất càng thấp 
và ngược lại. Ở mật độ 1000 ngàn cây/ha chiều cao cây chỉ đạt 53,8 cm, cây hầu như không phân 
nhánh, năng suất đạt 938 kg/ha. Ở mật độ 83 ngàn cây/ha (tức cây cách cây từ 35 cm ở sạ lan 
hoặc từ 40 x 30 cm ở sạ hàng) cho năng suất cao nhất (1210 kg/ha), cao hơn mật độ sạ 1000; 167 
và 111 ngàn cây/ha lần lượt là 31,2 %; 17,3 % và 15,9 %.  

Bảng 11. Ảnh hưởng của mật độ và phương pháp gieo sạ đến các chỉ tiêu sinh trưởng của giống 
vừng đen, vụ Đông – Xuân 2010-2011, tại Đức Huệ, Long An 

Mật độ (1.000 cây/ ha) 
khoảng cách sạ  
(hàng x cây/ cây - cây) 

Cao cây (cm) Số nhánh/ cây 
Sạ 

hàng 
Sạ 
lan 

Trung 
bình 

Sạ 
hàng 

Sạ 
lan 

Trung 
bình 

1)1.000 (10 x 10/10)* 51,7 56,0   53,8 c 1.00 1.00 1,00  d 
2) 167 (20 x 30/25) 112,7 108,7 110,7 b 2,73 3,51 3,12  c 
3)111(30 x 30/35) 123,7 120,3 122,0 a 5,17 4,72 4,95  b 
4) 83(40 x 30/35) 118,3 121,3 119,8 ab 7,67 7,67 7,71  a 
5) 67 (50 x 30/40) 110,3 119,7 118,3 ab 7,80 7,70 7,75  a 
Trung bình 103,3 105,2  4,87 4,94  
CV(%) 7,60 15,7 
F(t) Mật độ sạ -M ** ** 
F(t) Phương pháp sạ-P NS NS 
F(t) (M x P) NS NS 
Ghi chú: trong cùng một cột, số theo sau bởi cùng ký tự  thì không khác biệt ở mức P<0,05% 
*Mật độ (1000 cây/ha), khoảng cách sạ hàng (hàng x cây) và khoảng cách sạ lan (cây x cây) 
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Bảng 12. Ảnh hưởng của mật độ và phương pháp gieo sạ đến số quả/cây và số hạt/ quả của giống 
vừng đen, vụ Đông – Xuân 2010-2011, tại Đức Huệ, Long An 

Mật độ (1.000 cây/ ha) 
khoảng cách sạ  
(hàng x cây/ cây - cây) 

Số quả/cây Số hạt/quả 
Sạ 

hàng 
Sạ 
lan 

Trung 
bình 

Sạ 
hàng 

Sạ 
lan 

Trung 
bình 

1)1.000 (10 x 10/10)* 16,3 15,2 15,8 d 28,1 31,9 30,0 d 
2) 167 (20 x 30/25) 52,5 47,2 49,7 c 63,4 62,5 63,0 c 
3)111(30 x 30/35) 80,9 71,0 75,9 b 71,3 70,5 70,9 b 
4) 83(40 x 30/35) 84,8 83,8 84,3 a 80,7 79,0 79,8 a 
5) 67 (50 x 30/40) 84,7 81,7 83,2 a 78,3 77,7 78,0 a 
Trung bình 63,8 A 59,8 B     64,4 64,3  
CV(%) 7,60 10,5 
F(t) Mật độ sạ -M ** ** 
F(t) Phương pháp sạ-P * NS 
F(t) (M x P) NS  NS 
Ghi chú: trong cùng một cột hoặc hàng số theo sau bởi cùng ký tự thì không khác biệt ở mức 
P<0,05%. 
*Mật độ (1000 cây/ ha), khoảng cách sạ hàng (hàng x cây) và khoảng cách sạ lan (cây x cây). 
Bảng 13. Ảnh hưởng của mật độ và phương pháp gieo sạ đến khối lượng 1000 hạt và năng suất 
của giống vừng đen, vụ Đông – Xuân 2010-2011, tại Đức Huệ, Long An 

Mật độ (1.000 cây/ ha) 
khoảng cách sạ 

(hàng x cây/ cây - cây) 

Khối lượng 1000 hạt (g) Năng suất (kg/ ha) 
Sạ 

hàng 
Sạ 
lan 

Trung 
bình 

Sạ 
hàng 

Sạ 
lan 

Trung 
bình 

1)1.000 (10 x 10/10)* 2,52 2,52 2,52 b 938 927   932 c 
2) 167 (20 x 30/25) 2,73 2,78 2,76 a 1054 1030 1042 b 
3)111(30 x 30/35) 2,73 2,78 2,76 a 1070 1041 1055 b 
4) 83(40 x 30/35) 2,80 2,78 2,79 a 1210 1236 1223 a 
5) 67 (50 x 30/40) 2,80 2,79 2,79 a 1166 1102 1134 a 
Trung bình 2,71 2,73  1088 1067  
CV(%) 1,80 6,20 
F(t) Mật độ sạ -M ** ** 
F(t) Phương pháp sạ-P NS NS 
F(t) (M x P) NS NS 
Ghi chú: trong cùng một cột, số theo sau bởi cùng ký tự thì không khác biệt ở mức P<0,05% 
*Mật độ (1000 cây/ ha), khoảng cách sạ hàng (hàng x cây) và khoảng cách sạ lan (cây x cây) 
3.3.2 Ảnh hưởng của chế độ tưới khác nhau đến năng suất và hiệu quả sản xuất vừng 

Kết quả bảng 14 cho thấy – trồng vừng trong điều kiện không tưới, cây còi cọc kém phát 
triển, chiều cao rất thấp (53 cm), hầu như không phân nhánh. Mức tưới từ 4 và 5 lần/ vụ thể hiện 
ưu thế cao nhất về chiều cao cây (117-118 cm) số nhánh/ cây (5,87-5,97), số trái/ cây (93,1-98,8), 
số hạt/ quả (83,5-86,7), khối lượng 1000 hạt (2,80 g) và năng suất đạt 1204-1211 kg/ ha, cao hơn 
năng suất ở chế độ không tưới; tưới 2 lần/ vụ và 3 lần/ vụ lần lượt là 146 -147 % và 14,7-15,4 %. 
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Bảng 14. Ảnh hưởng của các chế độ tưới khác nhau đến sinh trưởng, các yếu tố cấu thành năng 
suất và năng suất vừng, vụ Xuân -Hè 2011, tại Đức Huệ, Long An 

Số lần tưới/ vụ và thời 
điểm tưới 

Cao cây 
(cm) 

Số 
nhánh/cây 

Số 
trái/cây 

Số            
hạt/trái 

Khối 
lượng 1000 

hạt (g) 

Năng suất 
(kg/ha) 

1 Không tưới (Đ.C) 53,0 c 1,00 c 48,7 d 59,0 c 2,63 c 489 d 
2 (25; 40 NSG) 105,0 b 4,00 b 68,7 c 67,2 bc 2,67 bc 885 c 
3 (25; 40; 50 NSG) 117,0 a 5,77 a 78,9 b 73,4 ab 2,73 b 1049 b 
4 (25; 40; 50; 60 NSG) 118,0 a 5,97 a 93,1 a 83,5 a 2,80 a 1204 a 
5 (10;25;40;50;60 NSG) 117.0 a 5,87 a 98,8 a 86,7 a 2,80 a 1211 a 
F(t) ** ** ** ** ** ** 
CV(%) 6,20 13,5 7,00 9,60 1,00 6,10 
Ghi chú: trong cùng một cột, số theo sau bởi cùng ký tự  thì không khác biệt ở mức P<0,05 %. 

Hiệu quả sản xuất của các chế độ tưới bảng 15 cho thấy: nhìn chung ở các nghiệm thức có 
mức tưới cao, mặc dù chi phí sản xuất tăng (do chi phí tưới tăng) nhưng do đạt năng suất cao, kết 
hợp với giá vừng trong vụ tăng (40.000 đ/ kg) nên tổng thu, lãi thuần và tỷ suất lợi nhuận đều rất 
cao. Tưới 4 lần/ vụ cho năng suất tương đương với mức tưới 5 lần/ vụ, trong khi chi phí tưới lại 
giảm đã dẫn đến lãi thuần đạt 34,53 tr.đ/ ha và tỷ suất lợi nhuận của nghiệm thức này đạt cao nhất 
(3,53) và cao hơn so với nghiệm thức tưới 5 lần/ vụ (lãi thuần là 34,36 tr.đ/ ha và tỷ suất lợi 
nhuận 3,44).  
Bảng 15. Hiệu quả sản xuất của việc áp dụng chế độ tưới khác nhau cho vừng vụ Xuân- Hè 2011 
trên vùng đất xám bạc màu Đức Huệ, Long An 

Khoản mục 
 

Nghiệm thức tưới 

Đ/C 2 lần/vụ 3 lần/vụ 4 lần/vụ 5 lần/vụ 

1) Năng suất (kg/ha) 489 885 1.049 1.204 1.211 

2) Tổng thu (tr.đ/ha) 19,56 35,40 41,96 48,16 48,44 
3) Tổng chi (tr.đ/ha) 11,82 12,73 13,18 13,63 14,08 

   -Chi lao động (tr.đ/ha) 4,64 5,55 6,00 6,45 6,90 
4) Lãi thuần (tr.đ/ha) 7,74 22,67 28,78 34,53 34,36 

5) Tỷ suất lợi nhuận 1,65 2,78 3,18 3,53 3,44 

Ghi chú: giá vừng 40.000 đ/ kg; urea 10.000 đ/kg; lân Văn Điển 2.500 đ/kg; kali 11.200 đ/kg; 
NPK (20-20-15) 12.200 đ/kg; phân hữu cơ Komix 4.500 đ kg. 

3.3.3 Ảnh hưởng của mức bón lân và kali trên nền phân hữu cơ sinh học đến năng suất và 
hiệu quả sản xuất vừng  
- Kết quả cho thấy không có sự tương tác giữa nghiệm thức bón phân hữu cơ với mức bón 

lân và kali đến sinh trưởng và năng suất vừng, điều này chứng tỏ ảnh hưởng của các mức bón lân 
và kali trên 2 lô bón hoặc không bón phân hữu cơ là như nhau.  

- So sánh trung bình giữa nghiệm thức có bón và không bón phân hữu: chiều cao cây, số 

quả, số hạt/ quả, khối lượng 1000 hạt và năng suất ở các nghiệm thức bón phân hữu cơ đều cao 

hơn so với không bón phân hữu cơ. Kết quả cũng phù hợp với nghiên cứu của Võ Quốc Khánh 
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(2010) và Công Doãn Sắt và Đỗ Trung Bình (1995) khi thực hiện bón phân kali và hữu cơ cho 

cây rau, màu trên đất xám Long An. 

- Trong các mức phối hợp giữa lân và kali, bảng 16,17 và 18 cho thấy, trung bình cho cả 2 

lô có hoặc không bón hữu cơ, trong từng mức lân (40; 60 hoặc 80 P2O5), nếu phối hợp với 60 kg 

K2O, vừng sinh trưởng tốt hơn, cây cao hơn (116,9; 117,4 và 117,8 cm) và cho số cành nhiều hơn 

(5,97; 6,07 và 6,03), số trái (80,1; 84,6; 86,8), số hạt/trái (101,8; 103,3; 105,2), khối lượng 1000 

hạt (2,80; 2,82; 2,74g) và Năng suất (1200; 1028; 1216 kg/ha) đều đạt cao nhất. Tuy nhiên cũng 3 

mức lân nói trên nếu phối hợp với 40 K2O các chỉ tiêu nói trên đều giảm và mức giảm nhiều nhất 

nếu phối hợp với mức 80 K2O. Điều này có thể thấy liều lượng kali thấp hoặc quá cao có thể đã 

hạn chế đến sinh trưởng thân, lá và khả năng phân cành của vừng.  

- Tuy nhiên nếu trong từng mức kali (40; 60 hoặc 80 K2O) khi phối hợp với lần lượt 3 

mức lân 40; 60 và 80 P2O5 đều không có sự khác biệt về chiều cao cây và số nhánh, số quả, số hạt 

và năng suất, chứng tỏ chỉ cần bón mức lân 40 P2O5 là phù hợp, việc bón thêm lân ở mức 60 P2O5 

cho tới 80 P2O5  là không cần thiết vừa làm tăng chi phí sản xuất vừa không tăng năng suất.  

Bảng 16. Ảnh hưởng của mức phối hợp lân và kali trên nền phân hữu cơ sinh học đến  cao cây và 
số nhánh của giống vừng đen, vụ Xuân- Hè 2011, tại Đức Huệ, Long An 

Nghiệm thức Cao cây (cm) Số nhánh (cm) 
Bón 

HCSH 
Không 
bón HC 

Trung bình Bón 
HCSH 

Không 
bón HC 

Trung 
bình 

1) 40P2O5: 40 K2O 112,8 109,2 111,0 abc 5,57 4,84 5,21 bc 
2) 40P2O5: 60 K2O 120,0 113,7 116,9 ab 6,22 5,83 6,03 a 
3) 40P2O5: 80 K2O 93,6 84,7   89,2 d 4,12 3,78 3,96 d 
4) 60P2O5: 40 K2O 109,2 106,4 107,8 c  5,37 4,67 5,02 c 
5) 60P2O5: 60 K2O 121,2 113,7 117,4 a 6,03 6,12 6,07 a      
6) 60P2O5: 80 K2O 91,8 89,0   90,4  d 4,12 3,91 4,02 d 
7) 80P2O5: 40 K2O 115,2 104,2 109,7  bc 5,63 5,01 5.32 abc 
8) 80P2O5: 60 K2O 121,8 113,7 117,8 a 5,76 6,18 5,97 ab 
9) 80P2O5: 80 K2O 94,6 86,7   90,7  d 4,25 3,90 4.08 d 
10) 41N:51P2O5:19 
K2O (Đ/C) 

82,3 68,3   75,3  e 1,97 1,81 1,88 

Trung bình 106,3A 99,0 B  4,91 4,61  
F (a)- phân hữu cơ * NS 
F(b)- phân vô cơ ** ** 
F(a x b) NS NS 
CV (%) 6,0 13,7 
Ghi chú: trong cùng một cột, số theo sau bởi cùng ký tự  thì không khác biệt ở mức P<0,05%. 
Các nghiệm thức bón phân hữu cơ, lượng N, P2O5 và K2O đã bao gồm trong cả phân hữu cơ 
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Bảng 17. Ảnh hưởng của mức phối hợp lân và kali trên nền phân hữu cơ sinh học đến  số quả và 
số hạt của giống vừng đen, vụ Xuân- Hè 2011, tại Đức Huệ, Long An 

Nghiệm thức Số quả/cây Số hạt/quả 
Bón 

HCSH 
Không 

bón HC 
T.bình Bón 

HCSH 
Không 

bón HC 
T.bình 

1) 40P2O5: 40 K2O 71,3 62,2 66,7  b 87,0 80,7   83,8 b 
2) 40P2O5: 60 K2O 85,5 74,8 80,1  a 104,4 99,2 101,8 a 
3) 40P2O5: 80 K2O 69,8 61,3 65,6  b 85,3 79,6   82,4 b 
4) 60P2O5: 40 K2O 74,1 67,2 70,6  b 90,5 87,2   88,9 b 
5) 60P2O5: 60 K2O 90,2 79,0 84,6  a 106,7 99,1 103,0 a 
6) 60P2O5: 80 K2O 70,8 65,5 68,1  b 86,4 85,0   85,7 b 
7) 80P2O5: 40 K2O 68,4 63,0 65,7  b 83,5 81,8   82,6 b 
8) 80P2O5: 60 K2O 92,2 81,5 86,8  a 107,9 102,5 105,2 a 
9) 80P2O5: 80 K2O 70,3 58,8 64,5  b 85,8 76,3   81,1 b 
10)41N:51P2O5:19K2O (Đ/C) 61,5 45,4 53,4  c 63,8 58,9   61,3 c 
Trung bình 75,4 a 65,9 b  90,1a 85,0 b  
F (a)- phân hữu cơ NS NS 
F(b)- phân vô cơ ** ** 
F(a x b) NS NS 
CV (%) 11,3 7,6 
Ghi chú: trong cùng một cột, số theo sau bởi cùng ký tự  thì không khác biệt ở mức P<0,05%. 
Các nghiệm thức bón phân hữu cơ, lượng N, P2O5 và K2O đã bao gồm trong cả phân hữu cơ 
Bảng 18. Ảnh hưởng của mức phối hợp lân và kali trên nền phân hữu cơ sinh học đến khối lượng 
1000 hạt và năng suất của giống vừng đen, vụ Xuân- Hè 2011, tại Đức Huệ, Long An 

Nghiệm thức Khối lượng 1000 hạt (g) Năng suất (kg/ha) 
Bón 

HCSH 
Không 
bón HC 

Trung 
bình 

Bón 
HCSH 

Không 
bón HC 

Trung 
bình 

1) 40P2O5: 40 K2O 2,75 2,70 2,73 cde 970 897   934 b 
2) 40P2O5: 60 K2O 2,82 2,80 2,80 ab 1218 1182 1200 a 
3) 40P2O5: 80 K2O 2,80 2,75 2,78 abc 946 882   914 b 
4) 60P2O5: 40 K2O 2,78 2,75 2,76 bc 970 909   939 b 
5) 60P2O5: 60 K2O 2,83 2,80 2,82 a 1220 1195 1208 a 
6) 60P2O5: 80 K2O 2,75 2,70 2,73 cde 921 903    912 b 
7) 80P2O5: 40 K2O 2,80 2,75 2,78 abc 916 869    893 b 
8) 80P2O5: 60 K2O 2,75 2,73 2,74 cde 1221 1211 1216 a 
9) 80P2O5: 80 K2O 2,70 2,70 2,70 e 896 845    871 b 
10) 41N:51P2O5:19 
K2O (Đ/C) 

2,74 2,70 2,72 de 739 719    729 c 

Trung bình 2,77 A 2,74 B  1008 954  
CV(%) 1,7 12,0 
F (a)- phân hữu cơ * NS 
F(b)- phân vô cơ * * 
F(a x b) NS NS 

Ghi chú: trong cùng một cột, hàng, số theo sau bởi cùng ký tự thì không khác biệt ở mức 
P<0,05%. 
Các nghiệm thức bón phân hữu cơ, lượng N, P2O5 và K2O đã bao gồm trong cả phân hữu cơ 
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Hiệu quả sản xuất của bón phối hợp lân và kali trên nền phân hữu cơ, kết quả bảng 19 cho 
thấy, bón phân hữu cơ cho hiệu quả sản xuất cao hơn. Trung bình các lô bón phân hữu cơ cho 
tổng thu đạt 40,07 tr.đ/ ha, cao hơn so với không bón hữu cơ (38,45 tr.đ/ ha). Chi phí nghiệm 
thức bón phân hữu cơ (4,72 tr.đ/ ha) cao hơn so với bón phân vô cơ (3,74 tr.đ/ ha). Lãi thuần bón 
phân hữu cơ đạt 26,91 tr.đ/ ha, cao hơn so với bón phân vô cơ (26,27 tr.đ/ ha) là 0,64 tr.đ/ ha.  

Trong các nghiệm thức bón vô cơ, bón 60 K2O kết hợp với 40; 60 hoặc 80 P2O5 + 300 kg 
hữu cơ/ha cho tổng thu cao nhất, tương tự lãi thuần đạt lần lượt là 35,56; 35,43 và 35,25 tr.đ/ ha 
và tỷ suất lợi nhuận lần lượt là 3,70; 3,65 và 3,59. Nếu chỉ bón phân vô cơ, mức kết hợp giữa lân 
và kali cũng cho kết quả tương tự, cho tổng thu cao nhất và lần lượt là 47,30; 47,80 và 48,44 tr.đ/ 
ha và lãi thuần lần lượt là 35,12; 35,41 và 35,83 tr.đ/ ha và tỷ suất lợi nhuận là 3,88; 3,86 và 3,84. 
Như vậy mức bón kali phù hợp là 60 K2O, và việc chọn mức bón lân là 40P2O5 là thích hợp nhất 
vừa cho năng suất và hiệu quả sản xuất cao vừa tiết kiệm lượng lân bón vào đất.   

Bảng 19. Hiệu quả sản xuất của việc bón phối hợp lân và kali trên nền phân hữu cơ sinh học đối 
với vừng vụ Xuân- Hè 2011 trên vùng đất xám bạc màu Đức Huệ, Long An 

Nghiệm thức Tổng thu 
(tr.đ/ha) 

Chi phí sản xuất 
(tr.đ/ha) Lãi thuần 

(tr.đ/ha) 
Tỷ suất 

lợi nhuận Chi phân 
bón Tổng chi 

Bón phân hữu cơ 
1) 40P2O5: 40 K2O 38,81 4,26 12,71 26,10 3,05 
2) 40P2O5: 60 K2O 48,72 4,71 13,16 35,56 3,70 
3) 40P2O5: 80 K2O 37,82 5,16 13,60 24,22 2,78 
4) 60P2O5: 40 K2O 38,81 4,48 12,92 25,88 3,00 
5) 60P2O5: 60 K2O 48,80 4,93 13,37 35,43 3,65 
6) 60P2O5: 80 K2O 36,84 5,38 13,82 23,02 2,67 
7) 80P2O5: 40 K2O 36,64 4,69 13,14 23,51 2,79 
8) 80P2O5: 60 K2O 48,84 5,14 13,59 35,25 3,59 
9) 80P2O5: 80 K2O 35,86 5,59 14,03 21,82 2,56 
10)41N: 51P2O5: 19 K2O(Đ/C) 29,56 2,85 11,29 18,27 2,62 
Trung bình  40,07 4,72 13,16 26,91 3.04 
Không bón hữu cơ      
1) 40P2O5: 40 K2O 35,88 3,28 11,73 24,16 3,06 
2) 40P2O5: 60 K2O 47,30 3,73 12,18 35,12 3,88 
3) 40P2O5: 80 K2O 35,28 4,18 12,62 22,65 2,79 
4) 60P2O5: 40 K2O 36,35 3,50 11,94 24,41 3,04 
5) 60P2O5: 60 K2O 47,80 3,95 12,39 35,41 3,86 
6) 60P2O5: 80 K2O 36,12 4,40 12,84 23,28 2,81 
7) 80P2O5: 40 K2O 34,76 3,71 12,16 22,60 2,86 
8) 80P2O5: 60 K2O 48,44 4,16 12,61 35,83 3,84 
9) 80P2O5: 80 K2O 33,79 4,61 13,05 20,74 2,59 
10)41N: 51P2O5: 19 K2O(Đ/C) 28,76 1,87 10,31 18,45 2,79 
Trung bình 38,45 3,74 12,18 26,27 3,15 

Ghi chú: -Giá urea:10.000 đ/kg; lân Văn Điển: 2.500 đ/ kg; kali: 11.200 đ/ kg; NPK 20;20:15: 
12.200 đ/ kg, phân hữu cơ Komix: 4.500 đ/ kg, Vừng hạt:40.000 đ/ kg. 
- Các nghiệm thức bón phân hữu cơ, lượng N, P2O5 và K2O đã bao gồm trong cả phân hữu cơ 
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3.4 Xây dựng mô hình, chuyển giao kỹ thuật  
3.4.1 Xây dựng mô hình  

Nông dân trong mô hình áp dụng quy trình kỹ thuật như gieo trồng giống vừng mới (ĐH-
1); sạ thưa với mật độ cây cách cây 20-30 cm; tưới nước 3-4 lần/ vụ (25; 40; 55 và 65 NSG); và 
bón phân ở mức 90N: 40P2O5: 60 K2O (kg/ ha), có sử dụng phân hữu cơ sinh học (150- 300 kg/ 
ha) (bảng 20). 

Bảng 20. Các biện pháp kỹ thuật chính được áp dụng trong mô hình  

Biện pháp kỹ thuật Mô hình kỹ thuật 
 

Mô hình truyền thống 

Giống Giống vừng đen ĐH-1 Giống địa phương  
Thời vụ gieo sạ 22-25/12/2010 15-25/12/2010 
Mật độ cấy Sạ, tỉa thưa cây cách cây 20-25 cm 5-8 cm  

Rãnh tưới tiêu -Rãnh 30 cm, cách nhau từ 2-5m  
-Tưới và thoát nước khá chủ động  

-Rãnh 30 cm, cách nhau từ 7-10 m 
 - Chưa chủ động 

Tưới nước -3-4 lần (25; 40; 55 và 65 NSKG) -0-6 lần 
Phân bón 90 N: 50 P2O5: 60 K2O/ ha), sử dụng 

phân HCSH (150-300 kg/ ha), bón 
lót 1 lần, thúc 1-2 lần 

52 N: 31 P2O5: 25K2O/ ha), chủ 
yếu bón lót, thúc từ 1- 2 lần (chỉ 
sau mỗi lần tưới nước) 

Phòng trừ sâu bệnh -Xử lý hạt giống và trừ bệnh chết 
nhát bằng thuốc sinh học hoặc 
Trichodesma - ĐHCT, sử dụng luân 
phiên các loại thuốc BVTV 

- Chủ yếu là trừ sâu bệnh khi thấy 
xuất hiện trên đồng ruộng, với các 
loại thuốc hóa học là chủ yếu 

Phân tích năng suất và hiệu quả sản xuất ruộng mô hình cho thấy: năng suất vừng tại 
ruộng của các hộ trong mô hình đạt 838 kg/ ha (tại Đức Huệ) và 806 kg/ ha (tại Đức Hòa), cao 
hơn mô hình nông dân từ 213 đến 236 kg/ ha. Giá bán vừng trong mô hình cũng cao hơn ruộng 
ngoài mô hình là 1.400 đ/ kg (do một số hộ bán làm giống).  
Bảng 21. Hiệu quả sản xuất của mô hình kỹ thuật so với mô hình nông dân, Vụ Xuân -Hè 2011 
tại Đức Huệ và Đức Hòa, Long An 

Khoản mục 
Xã Mỹ Thạnh Đông (Đức Huệ) Xã Tân Mỹ (Đức Hòa) 
MH 
(1) 

KTND 
(2) 

Chênh lệch 
(3=1-2) 

MH 
(4) 

KTND 
(5) 

Chênh lệch 
(6=4-5) 

1. Năng suất (kg/ha) 838 625 213 806 570 236 
2. Giá bán (đ/kg)  38.500 37.100 0.14 38.500 37.100 1.400 
3. Tổng thu (tr.đ/ha) 32,28 23,19 9,09 31,02 21,15 9,87 
4. Tổng chi (tr.đ/ha) 13,42 10,62 2,80 12,74 10,29 2,45 
  -Chi giống (tr.đ/ha) 0,14 0,28 0,14 0,14 0,28 0,14 
  -Chi phân bón (tr.đ/ha) 4,83 2,17 2,66 4,54 2,09 2,45 
  -Chi BTVT (tr.đ/ha) 1,69 1,72 -0,03 1,32 1,67 0,35 
  -Chi lao động (tr.đ/ha) 6,76 6,45 0,31 6,74 6,25 0,49 
5. Lãi thuần (tr.đ/ha) 18,86 12,57 6,29 18,28 10,86 7,42 
6. Giá thành (đ/kg) 16.000 16.990 - 0.990 15.810 18.050 - 2.230 
7.Tỷ suất lợi nhuận 2,41 2,18 0,22 2,43 2,06 0,38 
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Tổng thu mô hình kỹ thuật đạt 32,28 tr.đ/ ha (Đức Huệ) và 31,02 tr.đ/ ha (Đức Hòa), cao 
hơn từ 9,09-9,87 tr.đ/ ha so với kỹ thuật của nông dân. Lãi thuần ruộng trong mô hình đạt 18,86 
tr.đ/ ha (ở Đức Huệ) và 18,28 tr.đ/ ha (ở Đức Hòa), tăng hơn 6,29 và 7,42 tr.đ/ ha, tương ứng 47,9 
– 68,3 % so với kỹ thuật của nông dân. Và tỷ suất lợi nhuận các ruộng mô hình cũng cao hơn so 
mô hình nông dân (2,41 so với 2,18 ở Đức huệ và 2,43 so với 2,06 ở Đức Hòa) (bảng 21). 

3.4.2 Đào tạo tập huấn và chuyển giao kỹ thuật 
- Tập huấn kỹ thuật cho 110 lượt người trong đó có 100 lượt nông dân và 10 lượt cán bộ 

khuyến nông về quy trình canh tác vừng trên chân đất xám. 

- Tổ chức hội thảo đầu bờ đánh giá dòng vụ G2, hội thảo đầu bờ đánh giá mô hình và các 
biện pháp kỹ thuật, có 120 lượt người tham dự.  

- Đào tạo một (01) thạc sĩ trường Đại học nông lâm với đề tài“ Phục tráng giống vừng đen 
địa phương phù hợp với vùng đất xám bạc màu Long An“ . 

4.  KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 

4.1 Kết luận 
Phục tráng giống  

- Giống vừng đen ĐH-1 phục tráng có năng suất 1257 kg/ ha, hàm lượng dầu 48,78 %, 
khả năng chịu hạn cấp 2, chống chịu bệnh chết nhát cấp 1-2, kháng sâu ăn lá cấp 3, giống có độ 
thuần 99,9 %, lẫn hạt cỏ dại 0 %, tỷ lệ nẩy mầm 98 %. Giống thuộc dạng hình thấp cây (90-120 
m), độ cao đóng trái thấp (<=30 cm), phân nhánh mạnh số nhánh từ 4-10 nhánh, tùy theo vụ. 
   Xây dựng quy trình kỹ thuật với 3 biện pháp canh tác chính 

- Xác định mật độ gieo sạ vừng thích hợp từ 83 ngàn cây/ ha, với khoảng cách 40 x 30 cm 
(hàng x cây) đối với sạ hàng và từ 35 cm (cây cách cây) đối với sạ lan, năng suất đạt 1223 kg/ ha, 
tăng 31,2 %  so với mật độ sạ truyền thống. 

- Xác định chế độ tưới nước phù hợp là 4 lần/ vụ, đạt năng suất 1204 kg/ ha, tổng thu 
(48,16 tr.đ/ ha) và lãi thuần (34,36 tr.đ/ ha) và tỷ suất lợi nhuận 3,53.  

- Công thức bón phân hợp lý (90 N:40 P2O5:60 K2O kg/ ha +300 kg HCSH/ ha) cho năng 
suất (1218 kg/ ha), tổng thu đạt 48,72 tr.đồng/ha, lãi thuần đạt 35,56 tr.đ/ha và tỷ suất lợi nhuận 
đạt 3,70. 

Xây dựng mô hình và chuyển giao kỹ thuật 
- Mô hình kỹ thuật đạt năng suất từ 806-838 kg/ ha, tăng từ 34 – 41 % so với ruộng ngoài 

mô hình (570- 625 kg/ ha), giảm 50 % chi phí giống, giảm chi phí BVTV từ 36.000 - 352.000 
đ/ha/ vụ, lãi thuần tăng từ 39,2-46,7 % và tỷ suất lợi nhuận đạt từ 2,41 - 2,43. 

4.2 Đề nghị   
- Để giống mới và quy trình kỹ thuật được áp dụng rộng rãi, đến được đa số với bà con 

nông dân trong vùng, cần phải tăng cường công tác khuyến nông xây dựng mô hình, tập huấn 
chuyển giao kỹ thuật. 

- Xây dựng mạng lưới tổ và vệ tinh nhân giống và giữ giống, đảm bảo nguồn giống tốt phục 
vụ ổn định và lâu dài cho địa phương. 
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Lời cảm ơn 
 

Chủ nhiệm đề tài xin chân thành cảm ơn 
- Bộ Nông nghiệp & PTNT; vụ Khoa học, Công nghệ & Môi trường 

- Ban Quản lý Dự án Trung ương – Dự án KHCN Nông nghiệp 
- Ban Giám đốc Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam 

Đã góp ý kiến và tạo điều kiện thuận lợi  trong suốt quá trình thực hiện đề tài 
- Trung tâm Khuyến nông Long An 

- Trường Đại học Nông lâm, TP Hồ Chí Minh 
- Phòng Nông nghiệp và PTNT, Trạm Khuyến nông huyện Đức Huệ, Đức Hòa 

- UBND xã Mỹ Thạnh Đông, huyện Đức Huệ, xã Tân Mỹ huyện Đức Hòa 
Đã phối hợp chặt chẽ trong quá trình thực hiện phục tráng giống, hội thảo đầu bờ và tập huấn 

Xin chân thành cảm ơn. 
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PHỤ LỤC 
 
1. Tính chất đất đai trong vùng nghiên cứu 

Chỉ tiêu 
 

Trước TN 
 

pHH2O 5,40 
pHKCl 4,35 
Hữu cơ (%) 1,15 
 Đạm tổng số ( N %) 0,047 
Lân tổng số (P2O5  %) 0,054 
Kali tổng số (K2O %) 0.045 
Lân dễ tiêu (P2O5-

-  ppm) 125 
Kali dễ tiêu (K2O -ppm) 127 
Nguồn Viện dầu năm 2006 
 
 
 

 
 


